
Канабис
- од психотичности до схизофреније?



Употреба канабиса

• Најкоришћенија забрањена дрога у свету

• 120 - 224 милиона људи злоупотребљава канабис

• Од доживљаја пријатности до психозе• Од доживљаја пријатности до психозе

• Пацијенти са схизофренијом указују да им помаже, 
ублажавајући нежељена дејства антипсихотика?



Канабис
- кроз векове

• Лекови синтетисани из канабиса су били у употреби у 
Античкој Грчкој, Риму, Кини и Индији за ублажавање 
мишићних спазама, грчева и бола

• Крајем 19. века у Европи је канабисом третиран бол, 
астма, поремећаји спавања, депресија и губитак апетита

• Доступна је екстензивна литература о ефектима 
канабиса, заснована на клиничким студијама и анималним 
моделима



Канабиноиди - откриће
1964. године утврђена хемијска структура есенцијалног
састојка биљке канабиса: 

транс- делта- 9-тетрахидроканабинол (trans-delta-9-ТetraHydroCannabinol -THC) 

• Два типа рецептора ендоканабиноидног система:

1990: Cannabis - Based 1 (CB1) - у нервним завршецима (централни и 1990: Cannabis - Based 1 (CB1) - у нервним завршецима (централни и 
периферни неурони и глијалне ћелије), репродуктивни систем, неке 
жлезде и микроциркулација

1993: Cannabis - Based 2 (CB2) - у више лимфних органа, са највећом 
експресијом на B лимфоцитима, умереном експресијом на 
моноцитима и полиморфонуклеарним неутрофилима и најнижом 
експресијом на T лимфоцитима, у микроглијалним ћелијама



Канабиноидни рецептори
- централна дистрибуција

Највећа густина рецептора:

• хипокампус• хипокампус

• базалне ганглије

• церебелум

• регије меморије и моторне координације 

• регије повезане са болом



Терапеутски потенцијал 
канабиса

У бројним стањима:

• мучнина и повраћање изазвано хемотерапијом 

• третман анорексија и кахексије 

• тумори

• Алцхамјерова болест • Алцхамјерова болест 

• хронични неуропатски бол

• мултипла склероза

• тикови и Туретов синдром 

• леводопом индукована дискинезија у 
Паркинсоновој болести 



Канабис
- више од 70 канабиноида

- гаји се у различитим условима

канабидиол 
(CannaBiDiol - CBD)

• не везује, нити активира CB1
• антипсихотични ефекти

тетрахидроканабинол
(TetraHydroCannabinol - THC)

• слаби парцијални агониста 
CB1 • антипсихотични ефекти

• анксиолитички ефекти
• антиинфламаторни ефекти 

(аденозин A2A рецептори)

CB1 
• психоактивни принцип 

канабиса
• различито заступљен 3.4-

8.8- 11.1%

синтетски канабиноиди
• високопотентни пуни агонисти CB1 
са снажним ефектима (Spice, K2, 
Yucatan Fire, Skunk, Moon Rocks)

медицински канабиноиди
• дранабинол, набилон, левонантрадол
• 6% халуцинације
• 5% параноја



Разлике:
психоза као синдром – искуство слично психози 

(психотомиметски ефекти)

• позитивни симптоми 
(суманутости, халуцинације, 
феномени алијенације 
мишљења)

• негативни симптоми (алогија, 
аволиција, анхедонија, 

• губитак суда реалности

• деперсонализација

• дереализација

• дисоцијација

• халуцинацијеаволиција, анхедонија, 
асоцијалност, заравњен 
афект)

• дезорганизовани/когнитивни 
симптоми (дефицити пажње, 
радне меморије, решавање 
проблема и егзекутивне 
функције)

• халуцинације

• параноја

• сметње у концентрацији

• измене перецепције су 
транзиторне и 
ограничене на личност



Психотични ефекти канабиса

• Рано и интензивно излагање канабису је повезано са 
већим ризиком за психотични исход, укључујући 
схизофренију касније у животу

• Канабиноиди могу да индукују промптни настанак • Канабиноиди могу да индукују промптни настанак 
психотомиметичких симптома који не перзистирају 
после периода интоксикације

• Канабиноиди могу и да индукују акутни психозу одмах по 
узимању, која траје и после периода интоксикације и 
захтева клиничке интервенције



Стопа супстанцама 
индукованих психоза

• Студија: 18 000 пацијената хоспитализованих због 
психозе индуковане супстанцама

• лонгитудинална студија, 8- годишњи кумулативни • лонгитудинална студија, 8- годишњи кумулативни 
ризик

– 46% користили канабис

– 5% користили алкохол

– 30% амфетамин



• Да ли употреба канабиса води у 
схизофренију или пацијенти користе 
канабис у покушају самолечења 
инципијентних симптома схизофреније?инципијентних симптома схизофреније?



Студија у регији Јужног 
Лондона

• пацијенти са првом психотичном епизодом су 
чешће користили канабис свакодневно

• Skunk: THC 15%, CBD 0.1

• Hash: THC 5%, CBD 4%



25% пацијената са првом психозом може бити 
повезано са употребом потентног канабиса



Вероватноћа психотичног поремећаја у 
зависности од образаца употребе канабиса



Употреба антипсихотика у третману 
позитивних симптома изазваних 

канабисом

• Неке студије указују да антипсихотици (оланзапин и 
халоперидол) смањују психотомиметичке ефекте 
THC-а 

• Друге студије тврде да антипсихотици не не 
ублажавају психотомиметичке ефекте THC-а



Негативни симптоми код употребе 
канабиса

• Амотивациони синдром:
– заравњен афект

– емоционално повлачење

– психомоторна ретардација

– губитак спонтаности

• Здрави корисници канабиса имају ниже скорове 
негативних симптома у поређењу са здравим, drug- free 
индивидуама

• Пацијенти са схизофренијом који користе канабис имају 
мање негативних симптома у односу на оне који га не 
користе 



Когнитивни симптоми код употребе 
канабиса

• Канабис, THC и други синтетски канабиноиди проузрокују 
когнитивне измене, највише у сфери вербалног учења и 
меморије, слично профилу пацијената са схизофренијом

• Хронична употреба води оштећењу меморије, пажње, • Хронична употреба води оштећењу меморије, пажње, 
радне меморије, егзекутивних функција и интелигенције

• Особе које узимају канабис имају преморбидно виши 
коефицијент интелигенције, па у упркос когнитивних 
измена немају значајнији пад у овој сфери у односу на 
здраве добровољце



Модератори везе канабиса и 
психозе

• Године излагања (“прозор вулнерабилности”): критични 
период током ране адолесценције када је мозак посебно 
осетљив на индукујуће ефекте канабиса

• Породична историја: позитивна на схизофренију повећава • Породична историја: позитивна на схизофренију повећава 
ризик од канабис- индукујућег психотичног поремећаја

• Историја злостављања деце

• Генетски фактори



Психоза при излагању канабису
- биолошки механизми

• Примарни ефекти канабиноида су модулација 
ослобађања неуротрансмитера активацијом 
пресинаптичких CB1Rs: допамин, глутамат или GABA

• CB1R посредовано повећање мезолимбичке • CB1R посредовано повећање мезолимбичке 
допаминергичке активности и индуковање ослобађања 
допамина у стријатуму

• Ефекти канабиноида на повећање ослобађања или обрта 
кортикалног префронталног допамина могу објаснити 
когнитивни дефицит



Ендоканабиноидни систем и 
неурални развој 

• неурогенеза

• неурално сазревање

• неурална миграција

• продужење аксона• продужење аксона

• формирање глије

• позиционирање инхибиторних GABAергичких 
интернеурона и ексцитаторних 
глутаматергичких неурона



Пример из клиничке праксе:
формулације канабиса за лечење спастицитета у 

мултиплој склерози
– nabiximols

• Оромускуларни спреј: CBD vs. THC 1:1, са фиксном дозом од
2.7 mg THC and 2.5 mg CBD

• Комбинација CBD и THC има бољи терапеутски профил него 
појединачна компонента посебно!

•• СамотитрацијаСамотитрација може трајати до 2 недеље, првог дана једну
дозу ујутру и једну увече, повећавати дозу за један удисај надозу ујутру и једну увече, повећавати дозу за један удисај на
дан, до просечне ефикасне дозе од 8-9 удаха на дан, до
максимума од 24 удаха на дан

•• КонтраиндикованКонтраиндикован је код пацијената са познатом или сумњом
на алергију на канабиноиде, као и код пацијената са тешким
менталним поремећајима (осим са болешћу повезаном
депресијом)

• Не саветује се дојиљама и адолесцентима или деци испод 18 
година или старијим пацијентима



Легислатива канабиса у другим земљама
- без униформног прилаза

потпуна и 
слободна употреба

контролисана употреба забрањена 
употреба у 

легислацијалегализација забрана

слободна употреба

дефинисани услови 
за узгајање

• строго контролисани 
услови узгајања

• јасно дефинисана 
индикациона подручја

• прописивање од 
стране лекарa

• законска регулатива

употреба у 
потпуности



Закључци
• Вековима су препарати канабиса употребљавани у 

лечењу мучнине, за побољшање апетита и 
смањење бола

• Развој синтетских лекова је потиснуо употребу 
других лековитих стредставадругих лековитих стредстава

• У претходним деценијама оживљава 
интересовање за употребу канабиса и његових 
препарата у медицинске сврхе



Поруке

• Канабис није чудотворни лек

• Сваки лек може бити и отров

• Примена у јасним 
индикацијама

• Лек прописао овлаштени 
лекара

• Легислација, НЕ легализација

• Неетички је спречити 
примену супстанце за коју 
постоје медицински докази о 
бенефитима 
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